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dimetil fumarat
(dye meth' il fue' ma oranı) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Dimetil fumarat, çeşitli multipl skleroz formları (MS; sinirlerin düzgün çalışmadığı ve insanların güçsüzlük, 
uyuşma, kas koordinasyonu kaybı ve görme, konuşma ve mesane kontrolü ile ilgili sorunlar 
yaşayabileceği bir hastalık) olan yetişkinleri tedavi etmek için kullanılır. içermek:

klinik olarak izole sendrom (CIS; en az 24 saat süren sinir semptom epizodları),

tekrarlayan ve düzelen formlar (semptomların zaman zaman alevlendiği hastalık seyri) veya

ikincil ilerleyici formlar (nükslerin daha sık meydana geldiği hastalık seyri).

Dimetil fumarat, Nrf2 aktivatörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Enflamasyonu azaltarak ve multipl 
skleroz semptomlarına neden olabilecek sinir hasarını önleyerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Dimetil fumarat ağızdan alınmak üzere gecikmeli salimli (ilacın mide asitleri tarafından parçalanmasını 
önlemek için ilacı bağırsakta salan) kapsül olarak gelir. Genellikle günde iki kez alınır. Dimetil fumaratı her 
gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Dimetil fumaratı aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Dimetil fumarat yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir. Bununla birlikte, dimetil fumaratı yemekle birlikte veya 
dimetil fumarat almadan 30 dakika önce enterik kaplı olmayan bir aspirin (325 mg veya daha az) ile birlikte alırsanız, 
tedaviniz sırasında kızarma yaşama olasılığınız daha düşüktür.

Kapsülleri bütün olarak yutunuz; çiğnemeyin veya ezmeyin. Kapsülleri açmayın veya içindekileri yiyeceklerin üzerine 

serpmeyin.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda dimetil fumarat ile başlayacak ve 7 gün sonra dozunuzu artıracaktır.

Dimetil fumarat, multipl sklerozu kontrol etmeye yardımcı olabilir, ancak onu iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile 

dimetil fumarat almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan dimetil fumarat kullanmayı bırakmayınız.
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Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Dimetil fumarat bazen sedef hastalığını (vücudun bazı bölgelerinde kırmızı, pullu lekelerin oluştuğu bir cilt 
hastalığı) tedavi etmek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla 
konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Dimetil fumarat almadan önce,

dimetil fumarata, diğer ilaçlara veya dimetil fumarat kapsüllerindeki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya 
üreticinin hasta bilgilerini kontrol edin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Doktorunuza, gelip giden enfeksiyonlar ve geçmeyen kronik enfeksiyonlar dahil herhangi bir enfeksiyon tipiniz olup 
olmadığını veya suçiçeği veya herpes zoster (zona; hastalığı olan kişilerde meydana gelebilecek bir döküntü) 
geçirdiyseniz veya daha önce geçirdiyseniz söyleyin. geçmişte suçiçeği geçirmiş); veya düşük beyaz kan hücresi sayımı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Dimetil 
fumarat kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Dimetil fumarat yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ciltte sıcaklık, kızarıklık, kaşıntı veya yanma

ishal

mide bulantısı

kusma

göğüste ağrılı yanma hissi
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Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, 
dimetil fumarat almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi 
alın:

yutma veya nefes almada zorluk

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

ses kısıklığı

görüş problemleri

Vücudun bir tarafında güçsüzlük veya zamanla kötüleşen kol veya bacaklarda beceriksizlik

görme değişiklikleri

kafa karışıklığına ve kişilik değişikliklerine yol açan düşünce, hafıza veya farkındalığınızdaki değişiklikler

aşırı yorgunluk, iştahsızlık, midenizin sağ üst tarafında ağrı, koyu renkli idrar veya ciltte veya 
gözlerde sararma

vücudun bir tarafında zamanla kötüleşen güçsüzlük; kolların veya bacakların sakarlığı; birkaç gün süren 
düşünce, hafıza, yürüme, denge, konuşma, görme veya güç değişiklikleri; baş ağrıları; nöbetler; bilinç 
bulanıklığı, konfüzyon; veya kişilik değişiklikleri

Vücudun bir tarafında veya yüzün bir tarafında yanma, karıncalanma, kaşıntı veya cilt hassasiyeti, birkaç gün sonra ortaya çıkan ağrılı 
döküntü veya kabarcıklar

Dimetil fumarat başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine,
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İlaçlarınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları 
hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime 
geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir 
geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz tedaviye başlamadan önce bir kan 
testi isteyebilir ve tedaviniz sırasında vücudunuzun dimetil fumarata tepkisini kontrol etmek için bazı laboratuvar 
testleri isteyebilir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Tecfidera®

diğer isimler

DMF
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